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Sophantering
Sophantering kan vara knepigt men vi måste ändå anstränga oss för att göra rätt. Det
kostar oss en hel del varje år så vi vill inte ha fler tömningar än nödvändigt. Lådor och
annat emballage måste göras till platta paket innan de slängs i kärlet. Plast skall
slängas i det särskilda kärlet, men förpackningarna skall sköljas ur innan de slängs.

Garageplatser
Det finns för närvarande en ledig plats i vårt garage. Avgifterna från garageplatserna
är en viktig källa för föreningens ekonom. Sprid gärna information om våra lediga
platser.

Gården
Vi har en ambition att till våren kunna ha lite ny lekutrustning för de minsta i
föreningen.

Lokal
Den mindre lokalen(tidigare Marias ateljé i gatuhusets källarplan) är alltjämt ledig att
hyra. Vid intresse kontakta styrelsen.

Spolning av stammar
Det har blivit dags för kontroll av våra stammar. Det är fem år sedan senast och
styrelsen förbereder för kontroll. Kontrollen får utvisa vad som behöver göras och
några beslut fattas inte förrän det finns underlag för att fatta rätt beslut.

Städdag
Lördag 27 april kl 10 – 12 tar vi itu med att röja efter vintern och ta fram våra
utemöbler. Vi avslutar som vanligt med gemensam grillning.
Vi avser också att röja bland cyklar som inte används eller sådana som ingen vill
kännas vid. Regelverket gör att vi ber alla att markera sin cykel och att vi sedan
sorterar ut omärkta cyklar och placerar dem på gården innan vi fraktar bort dem.
Detta är en hantering som sträcker sig över ganska lång tid och styrelsen
återkommer med ett tidschema.

Årsmöte
Årsmötet hålls i år den 14 maj kl 18.00 i Oscars församling på Fredrikshovsgatan 8.
Mötet avslutas med en gemensam buffé. Notera tiden i din kalender. Årsmötet är det
viktigaste tillfället att göra sin röst hörd.

